УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 11060 БЕОГРАД, МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 11Б

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Практична теологија

Наставни предмет:

Библијска ерминевтика

Ознака предмета:
Број ЕСПБ:

7

Наставник:

Драгутиновић Д. Предраг

Статус предмета:

О

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

4

2

Предмети предуслови

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Нема

Услови:
1. Образовни циљ:
Стицање основних увида у проблематику приступа библијским текстовима, упознавање с ерминевтичким начелима и методама,
као и подстрек на теолошки профилисано читање библијских текстова.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Овладавање ерминевтичким начелима и методама, и њихова практична примена.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: 1. Увод у библијску ерминевтику и теолошки смисао библијске ерминевтике 2. настанак
библијских текстова и библијска егзегеза у позном јудаизму; 3. новозаветна егзегеза и
егзегеза ране Цркве, обликовање канона; 4. светоотачка егзегеза; 5. основне поставке
философске ерминевтике, ерминевтички процес у савременој православној теологији; 6. однос читалац - текст и историјскокритичка метода; 7. текстуална и литерарна критика и
критика обликâ, предањâ и редакцијâ; 8. нова литерарна критика и историја учинка; 9.
канонски, догматски и литургички приступ тексту; аскетски и психолошки приступ тексту
10. социолошко-антрополошки и контекстуални приступ тексту; 11. литерарни смисао,
књижевне врсте и стилске фигуре; 12. дубљи икономијски смисао, алегорија и типологија; 13.
научна излагања у прошлости и савремена научна излагања; 14. актуализација и
инкултурација библијског текста, литургијско изношење библијског смисла.
Практична настава: Обрада истих тематских целина са апликативног аспекта, са инсистирањем на умећу ерминевтичке анализе
издвојених новозаветних текстова, као и оспособљавање за активно и продуктивно коришћење литературе путем израде
превода са страног језика, представљањем ерминевтичких тема и проблема у оквирима вежби или самосталног семинарског
рада.
4. Методе извођења наставе:
Вербално - текстуалне, илустративно - демонстративне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
15.00 Усмени део испита
15.00

Обавезна
Не

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1, Ц. Томић
2, У. Шнеле

Библијска херменеутика. Приступ Библији
Увод у новозаветну егзегезу

3, А. Поповић

Начела и методе за тумачење Библије

Издавач
Кршћанска садашњост
ПБФ, Београд
Кршћанска садашњост,
Загреб

Година
1986
2007
2005

